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TT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị chủ trì 
Đơn vị  

phối hợp 
Lộ trình 
thực hiện 

I Phát triển thanh toán điện tử 
trong thương mại 

   

 
 

1 

Tham mưu triển khai các chính 
sách thúc đẩy, phát triển, khuyến 
khích người dân, doanh nghiệp, tổ 
chức liên quan sử dụng dịch vụ 
thanh toán không dùng tiền mặt 
trong hoạt động thương mại 

Sở Công 
Thương 

NHNN tỉnh, 
các sở, ngành 

liên quan 

Trong 
năm 2022 

 
 
 

2 

Vận động, khuyến khích các doanh 
nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ 
có các hình thức khuyến mại đối 
với khách hàng khi sử dụng các 
phương thức thanh toán không 
dùng tiền mặt để thanh toán hàng 
hóa, dịch vụ 

NHNN tỉnh 

Sở Công 
Thương, các 

sở, ngành 
liên quan 

2022 -
2025 

 
 
 

3 

Triển khai ứng dụng hệ thống giải 
quyết phản ánh khiếu nại tranh 
chấp trực tuyến trong thương mại, 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 
các bên tham gia giao dịch 

Sở Công 
Thương 

NHNN tỉnh, 
các sở, ngành 

liên quan 

2022 -
2025 

II Đẩy mạnh thanh toán điện tử 
trong khu vực dịch vụ hành 
chính công 

   

 
 
 
 
 

1 

 
Hoàn thiện kết nối giữa hạ tầng 
thanh toán điện tử của các tổ chức 
cung ứng dịch vụ thanh toán, trung 
gian thanh toán với hạ tầng của các 
cơ quan thực hiện dịch vụ hành 
chính công 

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công; Kho bạc, 
Thuế, Hải quan; 

các sở, ngành 
thực hiện dịch 
vụ hành chính 

công 

NHNN tỉnh 
và các đơn vị 
có liên quan 

2022 - 
2023 



2 
 

TT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị chủ trì 
Đơn vị  

phối hợp 
Lộ trình 
thực hiện 

 
2 

Xây dựng chương trình khuyến 
khích nộp thuế không dùng tiền 
mặt góp phần vào việc quản lý 
thuế 

Cục Thuế, Chi 
cục Hải quan 

Các đơn vị 
liên quan 

Trong 
năm 2022 

 
 
 
 

3 

Xây dựng chương trình, kế hoạch 
khuyến khích các trường học, bệnh 
viện, công ty điện, nước, vệ sinh 
môi trường, viễn thông, bưu chính 
trên địa bàn thành phố Phan Rang 
– Tháp Chàm phối hợp với ngân 
hàng, tổ chức trung gian thanh 
toán để thu học phí, viện phí, tiền 
điện... bằng phương thức thanh 
toán không dùng tiền mặt 

Sở Y tế, Sở 
Giáo dục và 

Đào tạo, UBND 
thành phố Phan 

Rang – Tháp 
Chàm 

Các đơn vị 
liên quan 

Trong 
năm 2022 

 
 
 

4 

Triển khai các giải pháp để hoàn 
thiện hạ tầng, cơ sở dữ liệu, thúc 
đẩy thanh toán điện tử trong các 
chương trình trợ cấp an sinh xã 
hội, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp 

Sở Lao động 
- Thương binh 
và Xã hội, Bảo 

hiểm xã hội 
Việt Nam 

UBND các 
huyện, thành 
phố, các đơn 

vị có liên 
quan 

2022 - 
2023 

 
III 

Phát triển thanh toán không 
dùng tiền mặt ở khu vực nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa 

   

 
 

1 

Khuyến khích phát triển các sản 
phẩm, dịch vụ thanh toán không 
dùng tiền mặt phù hợp với hành vi 
tiêu dùng ở khu vực nông thôn, 
vùng sâu, vùng xa. 

NHNN tỉnh 
Các đơn vị có 

liên quan 
2022 - 
2024 

 
2 

Triển khai hoạt động đại lý thanh 
toán ở khu vực nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa, theo quy định. 

NHNN tỉnh Các đơn vị có 
liên quan 

2022 -
2025 

 
 
 
 

Chỉ đạo các công ty viễn thông tận 
dụng hạ tầng, dữ liệu, mạng lưới 
viễn thông, giảm các chi phí xã hội 
để phát triển, mở rộng kênh thanh 

Sở TTTT NHNN Tỉnh 
2022 - 
2024 



3 
 

TT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị chủ trì 
Đơn vị  

phối hợp 
Lộ trình 
thực hiện 

3 toán không dùng tiền mặt trên thiết 
bị di động ở khu vực nông thôn, 
vùng sâu, vùng xa gắn với việc triển 
khai dùng tài khoản viễn thông 
thanh toán cho các hàng hóa, dịch 
vụ có giá trị nhỏ (Mobile - Money) 

4 Tổng kết, đánh giá, đề xuất xử lý 
phù hợp đối với dịch vụ Mobile - 
Money 

NHNN tỉnh Sở TTTT 
Trong 

năm 2023 

 
 

IV 

Đẩy mạnh công tác thông tin, 
tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn 
và bảo vệ người tiêu dùng trong 
thanh toán không dùng tiền mặt 

   

 
 

1 Thông tin, tuyên truyền về hoạt 
động thanh toán không dùng tiền 
mặt 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 

NHNN tỉnh, 
UBND các 

huyện, 
thành phố, 
các đơn vị 
liên quan 

2021 - 
2025 

 
 

2 

 

Chia sẻ thông tin về tình hình, 
phương thức, thủ đoạn hoạt động 
của tội phạm trong hoạt động thanh 
toán 

Công an tỉnh 

NHNN tỉnh, 
Sở Thông tin 

và Truyền 
thông, UBND 

các huyện, 
thành phố 

2021 - 
2025 
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